Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydatów na pracowników
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe
informacje dotyczące Twoich danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest FIAB spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. adres: Pietrzykowice, Fabryczna 20 D, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie: ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław
• za pośrednictwem e-mail: info@fiabmachines.com
• telefonicznie: 71 7382417
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Można się nim kontaktować w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych: e-mail: iod@fiabmachines.com.

Podstawa i cel przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
1.
na podstawie art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji,
2.
na podstawie udzielonej zgody, w celu zgodnym z udzielona zgodą (ile została przez
Ciebie wyrażona zgoda).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych będą podmioty którym powierzyliśmy przetwarzanie danych
osobowych w naszym imieniu: spółki informatyczne, firmy rekrutujące pracowników, firmy
kurierskie i pocztowe.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji i zawarcia
umowy o pracę z wybranym kandydatem, chyba że została przez Ciebie wyrażona zgoda na
przetwarzanie danych osobnych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. Wówczas
będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia tej zgody.
Informacja na temat prawa cofnięcia zgody
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody
każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie
przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym przepisów prawa.
Natomiast podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku
braku lub odmowy podania tych danych nie będziemy mogli przedstawić Ci innych ofert pracy,
które być może byłyby dla Ciebie intersujące.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przewarzania danych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Źródło pozyskania danych
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

